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BANG CONG SAN VIT NAM 

Tuyên Quang, ngày 11 tháng 3 näm 2022 

So 47-KH/DUK 

KE HOACH 
CUA BAN cFIAP HAI DANG BQ KHOI 

thii'c hin Kê hotch so 147-KEIiTU ngày 14/01/2022 cüa Ban Chap hành Bang b tnh 
ye thirc hin Két 1un so 21-KL/TW ngày 25/10/2021 cüa Ban Chap hành 
Trung u'o'ng Bang khóa XIII ye day minh xãy diung, chinh dn Bang và 

h thông chinh trj; kiên quyêt ngán chn, day lüi, xü 1 nghiêm can b, dãng 4e 
suy thoái ye tu tu'&ng chInh trj, do dfrc, Iôi song, biêu hin 

"tr diên biên", "tir chuyên hóa" 

Thirc hin K hotch s 147-KH/TU ngày 14/01/2022 cüa Ban Chp hành 
Bang b tinh (sau day viét tat là Kê hogch so 147-KLI/TU) ye thirc hin Kêt luân so 
21-KL/TW ngày 25/10/2021 cüa Ban Chap hành Trung uo'ng Bang khóa XIII ye 
dy mnh xây dirng, chinh dn Bang và h thng chInh trj; kiên quyêt ngän ch.n, 
dy lüi, xr 1 nghiêm can b, dãng viên suy thoái ye tu tuâng chInh tr, do düc, 
1i sang, biu hin "tir din bin", "tir chuyên hóa" (sau day viêt tat là Kêt lun 
sá 21-KL/TW,), Ban Chap hành Bang b Khi các Co quan và doanh nghip tinh ban 
hânh K hoach thuc hiên nhu sau: 

I- M1JC BICH, YEU CAU 

1- TO chirc nghiên cüu, h9c tsp,  quán trit Kêt 1un so 21-KL/TW nhäm giüp 
can b, dâng viên nhn thic sâu sac tInh chat, tam quan tr9ng cüa cong tác xây 
dirng, chinh don Bang và h thông chInh tr trong tInh hInh hin nay. Tii do, nâng 
cao trách nhiêm, quyêt tam chInh trj, tinh than tir giác, gucing mâu cüa các cap üy, 
tO chirc dâng, co' quan, tO chtrc, can b, dâng viên, cOng chirc, viên chüc, doàn viên, 
hi viên trong vic thirc hin Kêt 1un so 21-KL/TW và Kê hoch so 147-KHiT[J; 
tao buc chuyên biên rô ret, hiu qua, thiêt thirc trong cOng tác xây di.mg, chinh don 
Bang và h thông chInh tr trong Bang b Khôi. 

2- Xây dirng k hoach  thirc hin, xác djnh rO trách nhim, nhim viii cüa các 
cap üy, tO chrc dãng trong triên lthai thrc hin Kt 1un s 21 -KL/TW, gn vth vic 
thirc hin Nghj quyét Dti hi XIII cüa Dang, Két 1un sO 01-KL/TW ngày 18/5/202 1 
cüa B ChInh trj ye tiêp tijc thçrc hin Chi thj s6 05-CT/TW cüa Bô ChInh trj 
"ye day mtnh h9c tp và lam theo tu tu&ng, dto due, phong cách H ChI Minh"; 
Quy dnh ye nhQ'ng dieu dâng viên khOng dugc lam, các quy djnh v trách nhim 
nêu gu'o'ng cüa can b, dãng viên; các nghj quyt, chi thi, kt 1un, d an, chuong trInh, 
kê hoach th?c hin Nghj quyêt Di hi di bieu Bang bO tinh 1n thi XVII. 

3- Viêc to chrc triên khai thirc hin Ket 1un sO 21 -KL/TW, K hoch s 
147-KH/TU phai bão dam thrc chat, hiu qua, tuyêt dôi khOng duc hInh thic, 
chieu lç. Tang cu'Ong cOng tác kiem tra, giám sat yjéc tO chüc thuc hiên yà dnh giá kêt 
qua thi'c hi9n Ket 1un so 21-KL/TW, Ke hoch sO 147-KHITU Bang b Khôi. 
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II- NHIIM VJJ TRQNG TAM 

1- Mo dc't sinh hot chInh trj sâu rng trong toàn Dàng b v xây drng, 
chinh dn Dãng và h thng chInh trj; kiên quyêt ngàn chn, day lüi, xir 1 nghiêm 
can b, dáng viên suy thoái v tu tuOng chInh trj, dao  düc, lôi song, biêu hiên 
"tu din bin", "tir chuyên hoá" thzrc hin tir qu 1/2022). 

2- Xây dirng kê hoch thrc hin K& 1un s 21-KL/TW, K hoach s 147-
KH/TU phü hgp vOi chrc náng, nhim v11 cüa dan vj và b sung, ni dung thirc 
hin vào chuang trInh, kê hoch thrc hin nghj quyt di hi dáng bO các cap nhiêm 
kS' 2020-2025; xây dirng rniic tiêu, nhim v1, giãi pháp phãi ci the, rO rang, phü hap 
vOi thçrc trng cüa to chirc dãng, to sr chuyên biên mnh me trong thrc hin các 
ni dung chi dto cüa Trung txclng, cüa tinh, cüa Dâng uST Khôi ye xây drng chinh 
dn Dãng và h thng chInh tr (hoàn thành trong qu 11/2022). 

Kim tra, theo dOi, giárn sat vic t chtrc quán trit, trin khai cüa các cp 

uS', t chCrc dâng; kjp thOi chi do, chn chinh nhCIng nai lam chua tot dê thirc hiên 
nghiêrn K hotch s 147-KH/TU (thy'c hiçn hang nám,). 

3- Dy manh  di mOi ni dung, phuong thiirc và nâng cao chit luqng cong 
tác giáo dc chInh trj tu tiRing theo huOng chü dng, thiêt thirc, kjp th?yi va hiêu 
qua; tao  sir chuyn bin manh  me trong nh.n thirc và hành dng cüa can b, dàng 
viên, doàn viên, hi viên ye tm quan tr9ng cüa nghiên cii'u, h9c tp l lun chInh 
trj, dê cao trách nhim tir hçc, tr nghiên ciru cüa Ca nhân; xây dirng ké hoach h9c 
tap, bi duong iS' lun chInh trj djnh k5', thiRing xuyên dôi vOi can b, dàng viên 
(thzi'c hin thzc&ng xuyen). 

4- Thirc hin nghiêm vic tir phê bInh và phê bmnh trong sinh hott dáng, gn 
vOl vic tu duong, rèn luyn, nêu guang cüa can b, dâng viên theo Quy dlnh so 
43-QD/DUK ngày 03/3/2020 cüa Ban ThuOng vii Dàng üy Khôi các ca quan và 
doanh nghip tinh ye trách nhim nêu guo'ng cüa can b, dãng viên, truOc hêt là 
Uy viên Ban ThiRing vi Bang üy, Uy viên Ban Chap hành Bang b và can b din 
Ban Thumg vii Bang üy KhOi quãn iS'. Chi  dao  xây dimg kê hoach  s1ra chüa, khc 
phiic han  chê, khuyêt diem; dông thai, chü tr9ng kim tra, giám sat vic sira cha, 
khäc phic khuyêt diem cüa cap u5' cap duOi và t chc, cá nhân lien quan; xO iS' 
nghiêrn dôi vOi nhng tp the, cá nhan dã gi S' kim dim nhu'ng không có chuyn 
biên tIch circ, không khäc phiic nh&ng han  ch, khuy& dim dA chi ra thy'c hin 
hang näm,). 

5- Thirc hin vic 1y phiu tin nhim theo quy djnh, hiRing dn cüa Trung uang, 
cüa tinh (nám thu" 3, nhim k)) dgi hi Dáng). 

6- Thrc hin nghiêm các nguyen tc th chirc và sinh hoat  dãng, nht là 
nguyen tãc tp trung dan chü; d cao tInh chin du trong sinh hoat cp uS', ban 
thuOng vi cap uS' và to chüc dãng. Thirc hin nghiêrn ch d tp th lãnh dao, Ca 
nhân phu trách, phan djnh rO trách nhim cüa tp th và cá nhân, rO thm quyn 
cüa ngu'Oi ding dâu cap üy, to chc dáng, d vra bào dam tp th lânh dao, vüa 
tang cu'ô'ng trách nhirn cá nhân, phat huy dan chü và bào dam quyn cüa dàng 
vien tham gia cac hoat dng cüa Bang; khc phic tlnh trng mt dan chü, rntt 
doan kêt, kiên quyet chông chü nghTa cá nhân, Co hôi, ciic b, lçii Ich nhóm 
(thtc hin thu'àngxuyên). 
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- Tip tiic trin khai và thuing xuyên giám sat vic thçrc hin cam kt cüa 
trng can b, dâng viên vd chi b v vic giü gin phâm chat dto düc, lôi song, 
không suy thoái, "tir din bin", "tir chuyn hóa" cüng vói vic dãng k h9c tp và 
lam theo tu ti.râng, do dcrc, phong cách Ho ChI Minh theo tinh than Kêt 1un so 
01 -KL/TW ngây 18/5/2021 cüa B ChInh trj; h&ng nAm to chüc sinh hot chuyên dé 
"tu' soi, tr sü'a" và xây dmg k hoch süa chtta, khc phiic (thyc hiçn thu'ôngxen). 

7- Thrc hin nghiêm Chun mirc do diirc cüa can b, dãng viên theo quy 
djnh cüa tinh (thy'c hin hing nám). 

8- Thrc hin nghiêm các ni dung tii Quy dnh s 205-QD/TW ngày 
23/9/20 19 cüa B ChInh tr ye vic kiêm soát quyên 1irc trong cOng tác can bO và 
chng chiy chirc, chy quyên và Kêt luan so 1 4-KL/TW ngày 22/9/2021 cüa Bô 
ChInh trj ye chü truang khuyn khIch và bâo v can b näng dng, sang tao vi loi 
Ich chung (thitc hiçn ti' nám 2022). 

9- Dy rnnh và nâng cao cht 1u'çing, hiu qua cong tác phông, chng tham 
nhUng, tiêu crc, tp trung xfr 1 düt diem các vi vic tharn nhüng, tiêu circ nghiêm 
tr9ng, phiirc tap, nhü'ng van dê birc xc duçic dir lun xA hOi  quan tam; xfr 1 
nghiêrn các tp th& cá nhân vi phm, khäc phçic hu qua, thu hOi tâi san that thoát 
cüa Nhà nrnrc (thii'c hin thu'àng xuyên). 

10- Tang cung hot dng cüa üy ban kim tra tr Dâng u' dn cc sO'; chii 
tr9ng cOng tác tir kiêm tra, tir giám sat cüa cap üy, to chirc dáng; kjp thO'i biu 
du'o'ng, khen thu&ng tp the, cá nhân có cách lam hiu qua và phát hin, xü 1 
nghiêm tp the, cá nhân vi phm quy djnh cüa Dáng, pháp 1ut cüa Nhà nuóc và 
nhu'ng tru'O'ng hqp vi phim kS'  1ut, suy thoái ye tu tuO'ng chInh trj, do düc, 1i 
sOng, biêu hin "tçr din biên", "tir chuyên hoá" ('thy'c hin thtcàngxuyên,). 

11- Tip tiic di rnói ni dung, phirong thüc, nâng cao chit lugng, hiu qua 
hot dng cüa các doàn the. Phát huy vai trô giám sat, phân bin cüa các doàn th 
trong cOng tac xây dçi'ng, chinh dOn Bang vâ h thng chInh trj; giam sat vic tu 
thrOng, rén luyn do dCrc, 101 sOng và nêu gixcYng cüa can b, dãng viên và cOng 
chrc, viên cht'rc, thrc hin tM Chuong trInh hành dng s 1 1-CTr/DUK ngày 
29/7/202 1 cüa Ban Thu'O'ng vi Bang u' Khôi v thirc hin D an s 02-DA/TU 
ngây 23/5/202 1 cña Ban Thuô'ng vii Tinh üy Ye tiêp tiic dôi mói ni dung, 
phu'ang thüc hott dung cüa Mt trn To quc và các t chirc chInh trj - xã hi 
(thy'c hin thu'ô'ng xuyen). 

III- NHI1M \TV CUA CAC BAN BANG, VAN PHONG BANG U'(, 
BOAN THE IUIOI, CAC CIII, BANG BQ CO sO' 

1- Ban Tuyên giáo Bang üy 

(1) Tharn rnuu t chirc Hi nghj quán trit K& !un s 21 -KL/TW, K hoch 
sO 147-KH/TU và Ké hoch cña Ban Chip hành Bang b Khi trong toàn Bang b 
ye xay thing, chinh don Bang và h tMng chInh trj... ('thy'c hin trong tháng 4/2022). 

(2,) Tharn rnu'u xay drng và thirc hin K hoch djnh hi.rO'ng sinh hoat  chuyên 
de hang näm cho các chi, dãng b Co sO' tr'rc thuc Bang üy ('thy'c hin hang nám,). 
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(3) To chirc các lop bi duô'ng 1 1un chInh trj dành cho di tuçYng kt np 
Dâng và dâng viên mOi; cp nh.t kin thirc mOi cho can b, dàng viên theo quy djnh 
(thrc hin hcing nàm). 

(4) Tham mu'u tng kêt 10 nàm thrc hin Chi thj so 05-CT/TW ngày 
15/5/2016 cüa B ChInh trj v day mmnh vic h9c tp và lam theo tu tuó'ng, dao 
düc, phong cách H Chi Minh theo chi do cüa tinh (thcc hiçn näm 2026). 

(5) Tham muu so' kêt 5 nàm vic thirc hin Nghj quyt so 35-NQ/TW 
ngày 22/10/20 18 cüa B ChInh trj v tAng ci.thng bào v nên tang tu ti.thng cüa 
Dâng, du tranh phân bác các quan diem sai trái, thu djch trong tInh hInh mOi 
(thy'c hin trong nám 2023). 

(6) Tharn rnuu so kêt 5 nAm thrc hin Chi thj s 23 -CT/TW ngày 9/2/2018 
cüa Ban BI thu' ye tiêp tiic dôi m&i, nâng cao chat luçmg, hiu qua h9c tap, nghiên 
cüu, 4n dirng và phát triên chü nghI'a Mac - Lenin, tu tuOng Ho ChI Minh trong 
tInh hInh rnó'i; Kêt lun so 23-KL/TW ngày 22/11/20 17 cüa Ban BI thu theo chi 
dto cüa tinh thy'c hin trong nàm 2023). 

2- Ban To chile Bang u 
(1) Tharn mu'u sira di Quy djnh cüa Ban Thuing vi Dãng u v phân cp quàn 

i can b và giOi thiu can b irng ci1 (theo chi dgo cja tin/i). 

(2) Tiêp tiic tham mu'u thirc hin Kê hoch so 208-K}IITU ngày,  01/8/2018 
cüa Ban Chap hành Dàng b tinh th1rc hin Ngh quyêt so 26-NQ/TW gAn vOi Quy 
djnh s 08-QD/TW cüa Ban Chap hành Trung uong ye trách nhim nêu guong cüa 
can b, dãng viên; Quy djnh so 43-QD/DUK, ngày 03/3/2020 cüa Ban Thumg v1i 
Dâng üy Khôi CáC co quan và doanh nghip tinh ye trách nhim nêu guong cüa 
can b, dàng viên, truOc hêt là Uy viên Ban Thithng vi Dâng üy, Uy vien 
Ban Chap hành Dâng b và can b din Ban Thi.thng viii Dàng üy Khôi quàn l 
(thy'c hin thu'ô'ng xuyen). 

(3) Tharn rnu'u dánh giá kt qua thirc hin K hotch s 1 0-KH/DUK ngày 
01/12/2020 cüa Ban Thurng viii Dàng u' Khôi ye thirc hin Quy djnh s 205-
QD/TW cüa Bô ChInh trj và Quy djnh so 28-QD/TU ngày 23/3/2020 cUa Ban 
Chap hành Dâng b tinh ye vic kiêm soát quyên lirc trong cong tác can b và chng 
chy chirc, chy quyên theo chi dto cüa Trung u'ong (thtc hiçn trong nám 2022). 

(4) Trin khai Cong tác quy hoch can b theo quy dnh, hithng dn cüa 
Trung u'ong, cüa tinh (thyc hiçn trong nám 2022). 

(5) Tham muu thirc hin vic ly phiu tin nhim theo quy dnh, huOng din 
cüa tinh (theo chi dao cña tinh). 

(6) Tharn rnu'u d xut và theo dOi k& qua giao vic dt phá, di mOi trong 
Dâng bO Khôi (thy'c hin hang nám,. 

(7,) Tham rnuu xây dirng và triên khai k hoch cilng c các chi, dàng b co 
sO có mat con han che ye cOng tác xay dirng Dâng ('thy'c hin tic nám 2022). 

(8) Tiep tiic tharn muu thirc hin vic bô trI, sAp xep can b trong co quan 
Dâng u Khôi theo D an sO 15-DA/TU ngày 3 1/12/2019 cüa Ban Chp hành 
Dàng bô tinh (thy'c hin tIc nám 2023). 
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(9) Tiêp tc tham rnuu t chüc thirc hin D an s 16-DA/TU ngày 
03/01/2020 cüa Ban Thu'ng vi Tinh üy v nâng cao chat 1uçmg sinh hoat  chi b 
giai doan 2020-2025; Chi th s 01-CT/TU, ngày 10/9/2021 cUa Ban Thumg vii 
Tinh üy v tip tiic nâng cao cht lucmg sinh boat cap üy và sinh hoat chi b giai 
doan 202 1-2025; K hoach s 36-KHIEDUK ngày 17/11/2021 cUa Ban Thung vi 
Dáng u Khôi ye thirc hin Chi th so 01-CT/TU, ngày 10/9/202 1 cüa Ban Thuông 
vi Tinh üy; Nghj quyêt so 11-NQ/DUK ngày 10/3/202 1 cüa Ban Chap hânh Dãng bô 
Kh& v nâng cao chat lu'c'ng hoat dng cüa cap üy ca s và chat lucing sinh hoat chi b, 
dáp ig yêu cu nhim vi trong tInh hmnh mói; Dê an so 03-DAITU ngày 12/6/2021 
cüa Ban Chap hành Dâng b tinh ye nâng cao näng 1irc lành do, si1rc chiên dâu cüa 
t chirc Ca s& dáng, cLIng cô h thông chInh trj & Ca s và nâng cao chat luçmg dôi 
ngü can b, dâng viên dáp trng yêu câu nhim v trong tInh hInh mói; Chiiang trInh 
hành dng s 13-CTr/DUK ngãy 12/8/202 1 cña Ban Chap hânh Dáng b Khôi thuc 
hin Dê an so 03-DA/TU ngây 12/6/2021 cüa Ban Chap hành Dãng b tinh kbóa 
XVII v nâng cao näng 1irc lânh dao  süc chiên dâu cña tO chrc Ca sO' dãng, cüng cô 
h thng chInh trj O' co' sO' và nâng cao chat 1u'cng di ngü can b, dáng viên dáp 
(mg yêu câu, nhim vi trong tInh hInh mâi. 

(10) Hung dn vic dánh giá, xp loai  chat luc'ng hang näm di vói tp th, 
cá nhân theo quy dnh (thyc hin hang nàm,,). 

3- Uy ban Kiêm tra IJãng üy 
(1) Tham rnu'u trin khai thçrc hin Ngh quyt s 56-NQ/TU ngày 29/12/202 1 

cüa Ban Thu'O'ng vii Tinh u ye tang cuO'ng lãnh dao  cong tác kiêm tra, giám sat, kST 
lut cüa Dâng, giai doan 2021-2025; Quy djnh ye xr 1 vi pham k' lust cüa Dãng, 
xü 1 tap the, cá nhân suy thoái ye tu tu&ng chInh trj, dao  d(mc, lOi sOng, CO biêu 
hin "tr din biên", "tir chuyên hoá"; Quy djnh ye nhttng vic t chüc dâng, dâng 
viên khOng dugc lam; Quy djnh ye kiem soat quyên içrc, phông, chông tham 
nhüng, tieu circ trong cOng tác kiem tra, giám sat, thi hânh kST 1u.t dâng (thy'c hin 
quy djnh cia Trung u'o'ng, cia tinh và Ké hoQch cia Ban Thu'&ng vit Dáng uj Khôi). 

(2) Tang cu'O'ng tir kirn tra, giárn sat thuO'ng xuyên vic thirc hin K hoach 
so iO-KH/DUK ngày 01/12/2020 cüa Ban ThuO'ng vi Dãng uS' KhOi v thirc hin 
Quy djnh so 205-QD/TW cüa B ChInh trj và Quy djnh so 28-QD/TU ngày 
23/3/2020 cüa Ban Chap hành Dáng b tinh ye yiêc kiem soát quyên 1?c  trong 
cong tác can b yà chông chay ch(mc, chay quyên; kiêrn soát tài san, thu nhp cüa 
can bô ('thu'c hién tz'c nárn 2022,). 

(3,) Hu'O'ng dn, kirn tra, giám sat thirc hin Quy djnh s 22-QD/TW ngày 
28/7/2021 cüa Ban Chap hành Trung uong ye cong tác kiem tra, giam sat và k5' lut 
Dãng; HuO'ng dan sO 02-I-ID/TW ngày 09/12/202 1 cüa Ban BI thu huO'ng dn thirc hin 
rnt sO ni dung Quy djnh so 22-QD/TW ngày 28/7/202 1 cüa Ban Chp hành Trung 
u'og y cong tác kiem tra, giarn sat yà k5' 1ut Dáng; Quy djnh s 37-QD/TW ngày 
25/10/2021 cüa Ban Chap hnh Trung uo'ng yà HuO'ng dan sO 02-I-/UBKrfW ngày 
29/11/202 1 cüa Uy ban Kiem tra Trung uo'ng ye nhUng diu dng viênkhông duc lam. 

('4,) Tham muu so' két 5 nãrn Quy djnh cüa Trung uo'ng lien quan den vic bão 
ye nguai to cao; Chi th sO 27-CT/TW ngày 10/01/2019 cña B ChInh trj ye tang 
cu'oTlg sir lânh dao  cüa Dãng dôi yOi cOng tác bão v nguO'i phat hin, tO giác, nguôi 
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du tranh chng tham nhüng, lang phi, tiêu circ theo chi dto cüa tinh; s kt 5 nàm 
thrc hin Quy djnh sé 179-QD/TW ngày 25/02/2019 cüa B ChInh trj ye chê d 
kiêrn tra, giárn sat cong tác can b theo chi dto cüa tinh ('thyc hiçn trong nàm 2024). 

(5) Tp trung kim tra, giám sat can b, dãng viên chp hành quy djnh v 
nhffig diu dáng vien khOng ducic lam, các quy djnh ye trách thim nêu guong cüa 
can b, dãng viên; to chrc dáng, ngui dirng dâu cap ui', dâng viên là can b chü 
ch& d xày ra tharn nhüng, tiêu crc, nhrng nai mat doàn kêt ni b, vi phrn nguyen 
tic, quy dtnh  cüa Dãng, nht là nguyen the tp trung dan chü; nhu'ng noi có nhiêu vu, 
vic khiu kin phirc tap, kéo dài, gay birc xüc trong can b, dáng viên và nhân dan. 

(6) Tharn rnu'u xây dçrng k hoach kh.c phçic khuyt dim, hn ch sau kim 
dim tir phê bInh và phê bInh hng nàm cña Ban Thung vçi Dàng u; tiêp tic tham 
rnuu thrc hin chuyên dé ye "tçr soi, tçr sra"; chñ trI tham mixu Thuèng trrc Dâng 
y, Ban Thuô'ng vi Dâng üy chi dto ni dung gci'i kiêm diem hang nárn dôi vói to 

chirc dâng, dàng viên theo quy djnh (thy'c hin hang nárn). 

4-Van phôngDãngüy 

(1) Chü trI phi h9'p vó'i các ban dàng, tham muii so k&, tng kt các chi thj, 
nghj quyt cüa Dâng. 

(2) Triên khai, 1p dt h tMng phông h9p tr1ic tuyên giOa Dãng üy KMi vâi 
các chi, dãng b tr1rc thuc (thcc hin trong nàm 2022). 

(3) Tham mixu b sung, ni dung thirc hin Kêt lun s 21-KLiTW, K hoach 
s 147-KHiTU vào chuong trInh hành dng thirc hin Nghj quyêt Dti hi di biêu 
Bang b tinh ln thir XVII và Ngh quyêt Di hi Bang bO KhOi các Co quan và doanh 
nghip tinh lan tht'r X, nhim ki 2020-2025 (hoàn thành trong quj 11/2022). 

(4) Dánh giá k& qua thrc hin các mic tiêu Nghj quyt Dti hOi  di biu 
Bang b Khôi các co quan va doanh nghip tinh lan thu X, nhim kS'  2020-2025 
(thy'c hin trong nám 2022). 

5- Các doàn the Kh6i 

(1) Chi do các t chüc doàn th Co s&, doàn viên, hôi vien nâng cao nhtn 
thüc, trách nhim, phát huy quyên lam chü, tIch ciic tham gia phãn ánh, dóng gop 

kien cho cap u, tO chirc dâng và h thông chInh trj các cap, gop phan xây 
dirng, chinh dOn Dãng và h thông chInh trj tü tinh den co s that sir trong sch, 
vü'ng mtnh. 

(2) COng doàn viên chüc tinh chü trI, ph& hgp vâi các ban dãng, Van phông 
Bang üy, doàn the KhOi tong kêt lOnäm thirc hin Quyt dnh s 217-QD/TW, 
ngày 12/12/2013 cüa B ChInh trj ye Quy chê giam sat yà phãn bin xâ hi cüa 
Mt trn TO quOc Vit Narn và các doàn the chInh trj - xã hi; Quyt djnh s 218-
QD/TW, ngày 12/12/2013 cüa B Chinh trj quy djnh ye vic Mt t4n T quc 
Vit Narn, các doàn the chInh tr - xà hi và nhân dan tham gia gop xây dmg 
Dãng, xây dung chInh quyên; phOi h?p  dánh giá kk qua 5 nàm th?c hin Quy djnh 
so 124-QB/TW, ngày 02/02/2018 cüa Ban BI thu v giám sat cüa Mt trn To quOc 
Vit Narn, các to chuc chInh tr - xã hi ya nhan dan dôi vi vic tu dung, rèn 
1uyn dao duc, lOi sOng cfia ngui dung dau, can b chü cht và can b, dâng yiên 
(theo chi dao cüa tinh). 
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(3) Cong doàn viên chirc tinh chü tn, phôi hçip vth các doàn the Khôilänh 
dio t chrc thirc hin có hiu qua các nhim vi, giài pháp trong Dê an so 02-
DA/TU ngày 23/5/202 1 cüa Ban Thu?rng v1,i Tinh üy ye tiêp tyc dôi mói ni dung, 
phumg thüc hot dng cüa Mt trn To quc và các to chüc chInh trj - xã hi. 
Tham gia thrc hin D an xóa nhà tam,  dt nat cho h nghèo trên dja bàn tinh 
Tuyên Quang giai doan 202 1-2025 (ban hành kern theo Quyet djnh sO 308/QD-
MTTQ-BTT ngày 02/12/2021 cza Ban Thu'&ng try'c Uy ban Mit trn TO quOc tinh 
Tuyên Quang). 

(4) Lânh do, chi dto và trin khai, t ch(rc Dai  hi Hi Cuu chin binh, 
Doãn TNCS H ChI Minh, Cong doàn các cap theo ké hoach. 

5,) Tang cuô'ng giáo djc, bi duong, giâi thiu doàn viên, hi viên cho 
Dãng xem xét k& nap. Doàn thanh niên KhOi xây dixng và triên khai kê hoach 
phát triên 01 to chirc Doàn TNCS H Chi Minh trong doanh nghip ngoài khu virc 
Nhà nuó'c. 

6- Các chi, dãng bô cr s& 

(1) Xây dimg k hoach thirc hin Kt 1un s 21-KL/TW, I( hotch s 147-KT-J1TU 
và K hoach cña Ban Chap hành Dãng b Khôi và triên khai den toàn the can b, 
dáng viên, cong chirc, viên chtrc, nguè'i lao dng, doàn viên, hi viên; cii the hóa 
bng các chuo'ng trInh, kê hotch phü hçp vth diêu kin thirc tê cüa cci quan, dan vj 
và b sung vào Chisong trInh hành dng thirc hin Nghj quyêt Dai  hi  dai  biêu 
Dâng b tinh lan thir XVII, Chuong trInh hành dng thpc hin Nghj quyêt Dai  hi 
dai biêu Dàng b Khôi lan thir X và ngh quyêt dai  hi dàng b cap mInh nhim kS' 
2020-2025 (J'ioàn thành trongqujII/2022). 

(2) Lam t& cong tác giáo diic chInh trj tu tu&ng; thirc hin nghiêm các 
nguyen täc Dàng, nhât là nguyen täc tp tnung dan chü, tçr phé bInh và phê bInh, 
các quy djnh ye cong tác tO chirc, can b và quãn 1 can b; xü 1 nghiêm can b, 
dãng viên suy thoái ye tu' tu&ng chInh tnj, dao  dirc, lOi sOng, biêu hin "tçr din 
biên", !!tu  chuyên hoá". 

(3) Chi dao  và t chirc thirc hin có hiu qua D an s 16-DA/TU ngày 
03/01/2020 cüa Ban Thung vii Tinh üy y  nâng cao chat 1rn'ng sinh hoat chi b 
giai doan 2020-2025; Chi thj so 01-CT/TU ngày 10/9/2021 cüa Ban Ththng yu 
Tinh ity ye tiêp tiic nâng cao chat 1ung sinh hoat cp üy yà sinh hoat chi b giai 
doan 2021-2025; Dé an so 03-DA/TU ngày 12/6/2021 cüa Ban Chp hành Dâng b 
tinh ve nâng cao nàng Fyc lành dao,  süc chin du cfia t chüc ca sà dâng, cüng c 
h thông chInh tnj & Co s& yà nâng cao chat 1ung di ngü can bO,  dâng yin dáp ing 
yêu câu nhiêm yu trong tInh hInh mói; Nghj quy& s 1 1-NQ/UK ngày 10/3/2021 
cüa Ban Chap hành Dáng b Khôi ye nâng cao cht lu'ng hoat dng cüa cp üy co s& 
yà chat lugng sinh hoat chi b, dáp 1.ng yêu cu nhiêm yu tnong tInh hInh mâi; 
Kê hoach so 42-KHIDUK ngày 08/02/2022 cüa Ban Thu'&ng viii Dàng u KMi y t 
chirc sinh hoat chi b theo chuyen dê nàm 2022. 

(4) Xây dmg, thrc hin k hoach  khc phiic khuy& dim, han  ch sau ldm 
diem tir phê bInh yà phê bInh; tiêp tyc thçrc hin k hoach sinh hoat chuyên d y 
"tii' soi, tii si1a". 
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(5) Ngixi drng dâu cap üy, chi b kjp thii giái quyt nhtng kiên nghj, phán 
ánh, khiêu nai, t cáo can b, dáng viên theo quy dnh. 

(6) Thuông xuyên chi do, don dc cOng tác kirn tra, giám sat vic trin khai 
thijc hien  Kt 1un s 21 -KL/TW; kjp thi biêu ducing, khen thu&ng tp the, cá 
nhân có each lam hiu qua và xi:r 1 nghiêm cá nhân, to chüc có biêu hin suy 
thoái, "tir din biên", "tir chuyên hoá", vi phtm k' 1ut cüa Dáng và pháp 1ut cüa 
Nhà nuóc theo quy djnh (thy'c hin thu&ng xuyên). 

IV- TO CHUC THTC HIN 

1- Ban Thuing v11 Dãng u' Khôi t chirc Hi ngh can b chü ch& trin khai 
quán trit Kê hotch so 147-KHJTU thirc hin Kêt 1un sO 21 -KL/TW và Kê hoch thuc 
hin cüa Ban Chap hành Dáng b Khôi (hoàn thành trong tháng 4/2022). Thumg 
xuyên kirn tra, giám sat vic triên khai Kê hoach  sO 147-KH!TU thixc hin Kêt 
luân s 21-KL/TW vâ Kê hoch nay trong toàn Dáng b. 

2- Các dông chI Uy viên Ban Thung vi Dáng ui', Uy viên Ban Chip hành 
Dãng b Khôi chi do vic to chcrc nghiên ciru, quán trit, kiêm tra, don doe viêc 
thirc hin Kêt 1un cüa Trung uong, Kê hoach  cña Tinh üy, cüa Dáng uS' Khôi  tai 
các chi, dáng b co s& duc phân cong theo dOi phii trách ('trong Quj 11/2022). 

3- Các cp üy, t chCrc co si dâng xây dirng k hotch thrc hin Kt lun s 
21 -KL/TW, Kê hoich so 1 47-KHITU và Kê hotch nay; triên khai den toàn the can b, 
dãng viên, cong chiirc, viên chirc, ngu?ii lao dng (hoàn thành trong quj 11/2022). 

Djnh k5' tháng 12 hang näm báo cáo vói Ban Thi.rng vi Dáng üy kt qua 
thuc hiên Kê hoach so 147-KH/TU và Kê hoach nay. 

4- Ban T6 chirc Dáng üy chü trI, phi hgp vái các ban dãng, Van phông 
Dãng üy, doàn the KhOi theo dOi, dOn dOc vic triên khai, thirc hin; tham mini 
Ban Thung v Dáng üy, Ban Chap hành Dáng b Khi so k&, tng k& thirc hin 
Kê hotch nay. 

No'i nhân:  
- Ban Thuing vu Tinh u' (báo cáo), 
- Ban To chñc Tinh uS', 

Ban TiurOng vi Dáng u5' Khôi, 
- Các d/c U5' viên BCH Dáng b Khoi, 
- Các ban dâng, VP Dâng u5', doàn the Khôi, 
- Các chi, dáng b co s, 
- Lru Van phOng Dáng u5' Khôi. 
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